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Вітання ректора

Знай наших!

ВідЗнаки

Юзеф Хабер  – професор  
Банківської школи м. Познань 
(Польща) – отримав відразу 
кілька запрошень виступити з 
доповіддю на наукових конфе-
ренціях, які травневими дня-
ми відбувалися у Флориді, 
Австралії та Ріо-де-Жанейро. 
Проте польський науковець 
віддав перевагу Сумам і при-

їхав до Української акаде-
мії банківської справи На-
ціонального банку України, 
де взяв участь у ІV Міжна-
родній науково-практичній 
конференції “Міжнародна 
банківська конкуренція: те-
орія і практика”.

Пан Юзеф не вперше 
приїздить у відрядження до 
академії як самостійно, так 
і в складі делегацій викла-

дачів і студентів. Йому імпо-
нує науковий дух, який панує 
у цьому виші, тематика конфе-
ренцій, високий рівень їх про-
ведення і тепла, доброзичлива 
атмосфера. Академія для поль-
ського гостя стала вже другою 
домівкою. Разом зі своїми коле-
гами польський професор  щиро 
приймає сумських викладачів 

та студентів у своєму навчаль-
ному закладі, обіцяє й надалі 
сприяти плідному співробітни-
цтву польських та українських 
партнерів. Загалом, Юзеф Ха-
бер  любить Україну і впевне-
ний, що незабаром настане той 
час, коли наша держава теж 
вступить до Євросоюзу.

У Сумах на польського гос-
тя чекав приємний сюрприз. За 
плідне співробітництво та ваго-
мий внесок у підготовку банків-
ських кадрів рішенням вченої 
ради академії Юзефу Хаберу 
присвоєно звання Почесного 
професора УАБС НБУ. Ди-
плом, мантію та магістерку ви-
сокому гостю було вручено під 
час урочистостей з нагоди Дня 
банківських працівників. 

дорогі наші 
виПускники!

олімПійські чемПіони 
з науки

У ці квітучі літні дні академія підбиває підсумки спільної 
напруженої кількарічної роботи, випускаючи з-під свого 
крила вчорашніх студентів, а нині – вже дипломованих 
бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Позаду у вас залишилися лекції та практичні заняття, 
заліки та екзамени. А ще – цікаві вечірки, конкурси, 
змагання, дискотеки. Ми намагалися створити вам усі 
умови для плідного навчання, затишного побуту та 
змістовного відпочинку. Сподіваюся, що згадка про 
студентські роки збережеться у ваших серцях як про 
найкращу пору життя.

Нам жаль з вами розлучатися, адже серед випускників 
2009 року багато талановитих студентів, які успішно 
навчалися, займалися науковою роботою, художньою 
самодіяльністю чи спортом, були активними в громадській 
діяльності.

Вірю, що і в самостійному житті ви зможете реалізувати 
свій потенціал і будете розвивати в собі все найкраще, 
закладене в стінах рідної Альма-матер, станете 
висококласними фахівцями.

Щиро бажаю вам міцного здоров'я, молодості, 
удачі, успіхів у праці, достатку, надійних друзів, вірного 
кохання!

Хай доля кожного з вас буде щасливою!

З повагою,
ректор Української академії 

банківської справи
національного банку України,

заслужений економіст України,
доктор економічних наук, професор

а.о. Єпіфанов

Ну ось, здається, і все – минуло 5 років копіткого навчання... 5 років життя у стінах рідної 
академії. За цей час відбулося дуже багато різних подій: як приємних, радісних моментів, перемог, 
досягнень, злетів, так і розчарувань, невдач і навіть гірких поразок. Але все це стало неабияким 
уроком на шляху в доросле життя.

Думаю, всі випускники погодяться зі мною (хоча б десь у глибині душі), що було важко, дуже 
важко як здобувати знання, так і отримувати уроки порядності, людяності, витривалості та 
терпіння. Але з нами завжди були наші викладачі: добрі та суворі, усміхнені та похмурі, вони 
завжди дарували нам нові погляди на науку, на рядові події та непередбачувані ситуації. Вони 
вчили нас жити. І за це хочеться сказати їм величезне спасибі!

Та найбільше підтримки і розуміння ми отримували від викладачів нашої випускаючої кафедри 
– кафедри менеджменту. І наприкінці навчання висловлю думку абсолютно всіх випускників 
потоку менеджерів (вважаю, тепер ми можемо дозволити собі таку нескромність): шановні 
наші викладачі, ми вас дуже любимо та поважаємо! 

Дуже сумно, що все хороше так швидко закінчується (я маю на увазі навчання в академії). 
Особисто мені буде катастрофічно не вистачати моїх однокурсників, яких я встигла полюбити 
за 5 років.

Дуже хотілося б попросити всіх випускників: не забувайте своїх викладачів, адже вони 
вас навчали, не забувайте своїх однокурсників, адже вони були (маю надію, що залишаться й 
надалі) вам друзями, і ніколи не забувайте свою академію! А коли у вас запитають про те, що 
ви закінчили, то завжди з гордістю відповідайте: “Я навчалась (навчався) в Українській академії 
банківської справи Національного банку України!”

оксана ЛитВиненко, 
студентка групи ММ-41

Якщо колись буде створена “Книга рекордів Академії”, то, 
напевне, одним із перших до неї буде занесено ім’я студента 
групи БС-52 Олексія Качаєва. По-перше, він постійний пере-
можець різних етапів всеукраїнських студентських олімпіад та 
наукових конференцій. По-друге, цього року хлопець привіз до 
академії, здається, рекордну кількість нагород. Знову Льоша 
став найкращим серед математиків України на Все українській 
студентській олімпіаді, що проходила в Севастопольському на-
ціональному технічному університеті. Окрім цього, О. Качаєва 
нагороджено дипломом ІІ ступеня на V Міжнародній науково-
практичній конференції аспірантів і студентів “Проблеми роз-
витку фінансової системи України в умовах глобалізації”, 
що відбулася в Таврійському національному університеті  
ім. Вернадського. Таку ж нагороду за ІІ місце привіз Олексій 
і з Києва – Університету банківської справи Національного 
банку України, де проходив ІІ етап Всеукраїнської студент-
ської олімпіади зі спеціальності “Банківська справа”.

Перше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських на-
укових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук зі 
спеціальності “Банківська справа”, який проходив на базі Уні-
верситету банківської справи Національного банку України, ви-
борола студентка групи МБС-41 Надія Пашкурова. 

Друге місце у VІ Всеукраїнській студентській олімпіаді, 
організованій АКБ “Укрсоцбанк”, здобула студентка групи 
МБС-41 Ганна Лучанінова.

Дипломом ІІІ ступеня за успішну участь у ІІ етапі Все-
української студентської олімпіади нагороджена студентка 
групи МБС-41 Анна Буряк.

Як бачимо, з кожним роком наші юні науковці все впевне-
ніше заявляють про себе, здобуваючи на всеукраїнських олім-
піадах, конкурсах і наукових конференціях призові місця.

у добру Путь, дорогі виПускники!



коНфереНції наталія даниЛенко

конференції

Можливо, я й помиляюсь, але саме таке враження (дружньої конкуренції) 
склалося під час спілкування з учасниками іV Міжнародної науково-
практичної конференції “Міжнародна банківська конкуренція: теорія і 
практика”, яка відбулася в Державному вищому навчальному закладі 
“Українська академія банківської справи Національного банку України”. 
Молода кузня банківських кадрів приваблює вчених та банкірів-практиків 
своїми науково-практичними конференціями. Саме тут є можливість й 
інших послухати, і самому щось розповісти
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від вузівської – до міжнародної

без дружби немає конкуренції
навіть у серйозній банківській системі

вказівки можновладцям  
від «зуХвалого» Першокурсника

Про фінансові Проблеми – 
англійськоЮ мовоЮ

Цього року до Сум 
приїхали науковці та про-
відні банківські фахівці з 
усіх регіонів України, а 
також Банківської шко-
ли м. Познань (Поль-
ща), Вищої школи Бун-
десбанку (Німеччина), 
Португальської філії AS 
“PrivatBank”, Академії 
управління при Прези-

Я неодноразово брала участь 
у різних наукових конференціях. 
Ця міжнародна науково-практична 
конференція студентів, що прохо-
дила в академії і була присвяче-
на світовій фінансово-економічній 
кризі та її національним особли-
востям, справила на мене глибоке 
враження. В усьому відчувався 
високий рівень підготовки і орга-
нізації. Вважаю (і цю мою думку 
поділяє багато учасників фору-
му), що найкраще виступили наші 
четвертокурсниці зі спеціальності 
“Фінанси” Марина Бричко та Мі-
лана Баринова зі своєю доповід-
дю “Глобальна фінансова криза і її 
вплив на український фінансовий 
сектор” (науковий керівник – кан-
дидат економічних наук, доцент 
Ф.О. Журавка). Це й не дивно, 
адже дівчата ретельно готувалися, 
посіли призові місця в академії, а 
потім уже виступили на міжнарод-
ному рівні. 

Запам’яталися своєю ґрунтов-
ністю доповіді студентів Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету ім. Та-
раса Шевченка. Зокрема, Станіс-
лав Золотухін підготував цікавий 

виступ “Фрактальний аналіз сві-
тових ринків: капітал у контек-
сті світової глобальної кризи”. А 
студентка Академії митної служ-
би України з Дніпропетровська 
Галина Кулик привернула ува-
гу учасників не тільки змістов-
ною доповіддю (“Удосконалення 
управління ризиками як ключо-
вий фактор  у подоланні кризи”), 
а й своєю ефектною корпоратив-
ною формою.

Варто відзначити класне во-
лодіння учасниками англійською 
мовою. Студенти вільно ставили 
запитання, давали на них відпо-
віді, обговорювали складні еконо-
мічні проблеми – і все це англій-
ською мовою! Навіть згадані вже 
студенти з Інституту міжнародних 
відносин були вражені почутим і 
побаченим. Вони не очікували, що 
в Сумах є сучасний навчальний 
заклад з такими корпусами і ком-
фортабельним готелем. По-друге, 
не сподівалися побувати на такого 
рівня конференції. Тому й вони, і 
багато інших гостей збираються ще 
приїхати до академії.

інна оСтаПенко,
аспірантка академії

Цього року я, вчораш-
ній школяр, вперше брав 
участь у студентській нау-
ковій конференції. Спершу 
думав, що ця робота буде 
дещо нуднуватою, зафор-
малізованою. Але чим до-
вше я працював над допо-
віддю, тим більше мені цей 
процес нагадував цікаву 
гру. Так, я вчився майстер-
ності гри з інформацією та 
знаннями і усвідомлював: 
від того, як її опаную, за-
лежатиме, чи відбудуся у 
майбутньому як конкурен-
тоспроможний фахівець. 
Аналізувати актуальні про-
блеми науки й пропонува-
ти власне бачення щодо 
їх вирішення і є основою 
пошуково-дослідницької 
роботи, результатом якої 
стають традиційні для на-
шого навчального закла-
ду студентські науково-
практичні конференції. 
Нещодавно відбулась кон-
ференція, присвячена Дню 
науки. На юридичному фа-
культеті працювали підсек-

ції кримінально-правових, 
цив ільно -правових та 
державно-правових дис-
циплін. У роботі останньої 
взяв участь і я.

Темою моєї доповіді бу-
ла спроба окреслити при-
чини кризової ситуації ві-
тчизняного парламента-
ризму та шляхи виходу з 
неї. Доволі актуально, чи 
не так? І, можливо, дещо 
зухвало з боку першокурс-
ника, проте я дозволив со-
бі засудити бездіяльність 
та вказати на прорахунки 
можновладців у їхніх «щи-
рих» намаганнях побуду-
вати «українську Україну» 
та забезпечити гідне жит-
тя населення. Вважаю, що 
студенти мають право кри-
тикувати існуючу політич-
ну систему, яка є далеко не 
досконалою, більше того – 
небезпечною для стабіль-
ності в країні, тому що са-
ме на плечі сьогоднішньої 
молоді ляже тягар  числен-
них помилок влади. Вже 
зі студентської лави ми 

маємо сформувати в сво-
їй свідомості бачення май-
бутнього всіх сфер  життя 
суспільства України. Тому 
такі свята науки є справді 
необхідними.

Мушу зазначити, що 
наукова робота не мала б 
завершеного вигляду, аби 
не викладачі, до яких звер-
таєшся за допомогою. Са-
ме науковим керівникам 
доводиться терпляче ви-
слуховувати всі твої ідеї, 
навіть безглузді, а іноді й 
доволі примітивні. Втім, 
вони знають, як привести 
думки до ладу і належно 
їх втілити у самій допові-
ді. Звичайно, підготовка 
до конференції – копітка 
та довготривала робота. 
У цьому мав змогу впер-
ше переконатись, проте не 
жалкую, адже раніше бу-
ло бажання спробувати, а 
тепер  є бажання працюва-
ти надалі.

андрій ЛоЗоВицЬкий, 
студент групи П-81

дентові Республіки Бі-
лорусь, з кількох еконо-
мічних російських вузів. 
Цілі делегації прибули 
з Національного банку 
України та Центрально-
го банку Росії. 

– Для академії кожна 
конференція – це свято, 
адже тут зібралися одно-
думці, які вболівають за 

долю банківської систе-
ми та стан економіки як 
у своїй країні, так і в сві-
ті загалом, – сказав, від-
криваючи форум, прорек-
тор  вузу Сергій Козьмен-
ко. – Сподіваюся, що в 
процесі роботи ми дізна-
ємося багато нового, по-
ділимося своїми погляда-
ми і спільно напрацюємо 

рекомендації, які наді-
шлемо до Національного 
банку України щодо по-
долання фінансових не-
гараздів.

Упродовж двох днів 
ця представницька ау-
диторія обговорювала 
українською, російською 
та англійською мовами 
актуальні проблеми гло-
бальної фінансової кри-
зи та шляхи виходу з 
неї. Великий інтерес 
у присутніх виклика-
ли доповіді заступника 
керівника Апарату Ра-
ди Національного бан-
ку України – керівника 
експертно-аналітичного 

центру з питань грошово-
кредитної політики Апа-
рату Ради Національ-
ного банку України 
Олександра Литвинова 
(“Уроки кризи: вибір 
подальшої стратегії”), 
професора Вищої шко-
ли Бундесбанку Томаса 
Діца (“Причини розпо-
всюдження глобальної 
фінансової кризи та ін-
струменти боротьби з 
нею”), професора Бан-
ківської школи м. По-
знань Юзефа Хабера 
(“Повернення до дер-
жавної інтервенції як 
“нового інструмента” 
глобальної економіки”), 

заступника директора 
Португальської філії AS 
“PrivatBank”, до речі, 
випускника УАБС НБУ 
Сергія Кукленка (“Ін-
теграція українських 
банків на європейський 
ринок банківських по-
слуг”), кандидата еко-
номічних наук, доцента, 
завідуючої кафедрою 
банківської справи По-
ліського державного 
університету (Білорусь) 
Ольги Золотарьової 
(“Економічна політика 
за Кейнсом як альтерна-
тива адміністративізму 
при подоланні кризи”), 
старшого дослідника 
відділу аналізу стабіль-
ності фінансового сек-
тора Департаменту до-
сліджень та інформації 

Далі – на 3-й стор.

Традиційний Тиждень студентської науки в академії цього року набрав 
особливих масштабів. Як ми вже повідомляли в минулому номері, до 
конференції “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи 
України: погляд у майбутнє” активно долучилися майже всі студенти  
і-іV курсів як економічного, так і юридичного напрямків. Проте вже з першого 
дня конференція вийшла за рамки загальноакадемічної, оскільки до наших 
студентів приєдналася молодь вищих навчальних закладів ііі-іV рівнів 
акредитації з різних куточків України та з курських ВНЗ (росія), щоб серйозно 
обговорити актуальні проблеми в сучасній банківській сфері під час світової 
фінансово-економічної кризи.

А упродовж кількох наступних днів конференція вже працювала в статусі 
міжнародної: у ній взяли участь студенти із багатьох провідних ВНЗ України, 
Білорусії, Болгарії, росії. Спілкувалася молодь англійською мовою. Загалом 
же в академії побувало 70 гостей з навчальних закладів України та інших 
держав. У всіх залишилися приємні враження і від плідної праці, і від високої 
організації конференції, і чудових побутових умов. Багато студентів планує 
приїхати до Сум і наступного року.
А ось враження двох наших учасників конференцій: аспірантки, для якої 
наука стає сенсом життя, і першокурсника, який тільки робить перші кроки 
в науці.



ArgUmeNt

Центрального банку Росій-
ської Федерації Юлії Жу-
равльової (“Взаємозв’язок 
факторів нестабільності на 
валютному ринку з банків-
ською кризою”) та бага-
тьох інших. 

І з кафедри, і в кулу-
арах було висловлено чи-
мало цікавих, часом про-
тилежних думок. При-
міром, одні з великими 
надіями пов’язують роз-
виток економіки з Між-
народним валютним фон-
дом, інші в його діях вба-
чають багато помилок і 
вважають, що з ним кра-
ще не зв’язуватися. На 
думку одних, найтяж-
чі часи на нас ще чека-
ють попереду, інші ж з 
оптимізмом дивляться в 
майбутнє і вже відчули 
симптоми оздоровлення 
економіки. Учасники кон-
ференції жваво дискуту-
вали, погоджувалися чи 
заперечували опонентам. 
Відчувалося, що байду-

ння та загальну еруди-
цію. Сьогодні вирішуєть-
ся питання про те, щоб і 
наші студенти приїжджа-
ли на практику до Сум.

Мене як науковця ду-
же хвилює тема глобальної 
фінансової кризи, банків-
ської конкуренції. Вва-
жаю, що ідеальної банків-
ської системи не існує. У 
кожної країни свої особли-
вості, своя історія. Але ми 
живемо в одному світі. І 
тому, незважаючи на кон-
куренцію, всі зацікавлені 
в тому, щоб нашими сусі-
дами були потужні, розви-
нуті держави. 

Андрій Радчук – го-
ловний консультант Ра-
ди НБУ:

– Я вдруге беру участь 
у конференціях, які від-
буваються в академії. Рі-
вень їх завжди високий. 
Тут неодмінно можна по-
черпнути щось корисне 
для своєї роботи.

Сергій Кукленко – 

без дружби немає конкуренції
навіть у серйозній банківській системі 

заступник директора 
Португальської філії AS 
“PrivatBank”, випускник 
УАБС НБУ:

– Я із задоволенням 
прийняв запрошення на 
конференцію від своєї 
Альма-матер. Тут зібра-
лися яскраві особистос-
ті, цікаво і послухати, і 
поспілкуватися з ними. 

жих у цьому залі немає. 
Адже від цих досвідчених 
чи молодих теоретиків і 
практиків теж певною мі-
рою залежить, чи вдасть-
ся нам успішно подолати 
кризу і в якій країні ми 
будемо жити завтра.

Гості залишилися за-
доволені інтелектуаль-
ним змістом доповідей, 
плідною працею, високим 
рівнем організації конфе-
ренції. Своїми враження-
ми від роботи форуму ми 
попросили поділитися на-
ших співрозмовників. 

Томас Діц – профе-
сор  Вищої школи Бун-
десбанку:

– Я з великим задо-
воленням прийняв за-
прошення на цю конфе-
ренцію. По-перше, наші 
навчальні заклади плідно 
співпрацюють. Щороку 
до нас приїжджають на 
семінари ваші студенти, 
які завжди демонструють 
глибокі економічні зна-

Сподіваюсь, що і моя до-
повідь щодо інтеграції 
українських банків на 
європейський ринок теж 
зацікавила колег. Обмін 
досвідом, особливо в час 
глобальної фінансової 
кризи, дуже цінний для 
професіоналів.

Безперечно, у пам’ять 
учасників Міжнародної 

конференції закарбують-
ся враження про плідну 
працю в академії, корисне 
спілкування, а також те-
плий прийом і вже тради-
ційну кава-паузу в трав-
невому Студентському 
сквері під звуки духового 
оркестру під орудою спів-
робітника академії Вікто-
ра Буреги.

Продовження, початок на 2-й стор.
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конференції наталія даниЛенко

Знай наших! інна оСтаПенко, аспірантка академії СВята

СПорт олександр Петренко

Перемоги кафедри 
обліку і аудиту

день факультету
майбутніХ банкірів

найсПритніші та найсильніші

Весняні дні були ба-
гатими на приємні події 
для кафедри обліку і ау-
диту. Так, студентки гру-
пи МОА-41 Наталія Ку-
зюра та Вікторія Загре-
бельна взяли участь у ІІ 
етапі Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади з дис-
ципліни «Облік і аудит», 
що проходив на базі Хар-
ківського національного 
економічного універси-
тету і зібрав найкращих 
студентів із 70 вищих на-
вчальних закладів Укра-
їни, які навчаються за 
спеціальністю «Облік і 
аудит». Упродовж двох 
днів олімпіади 120 учас-
ників змагалися у зна-
нні тонкощів фінансово-
го обліку, економічного 
аналізу, управлінського 
обліку та аудиту на при-
кладі наскрізної задачі 
за матеріалами окремого 
підприємства. Успішно 
впоравшись з цим склад-
ним завданням, Наталія 
та Вікторія посіли перше 
командне місце. Підго-
тували цих студенток до 
блискучої участі в олімпі-
аді завідувачка нашої ка-
федри, канд. екон. наук, 
доцент Ю.Б. Слободя-

ник, канд. екон. наук, до-
цент І.М. Бурденко, канд. 
екон. наук, доцент Г.І. Ан-
дреєва, канд. екон. наук, 
доцент З.В. Назаренко.

Перше місце отримала 
і Олена Нікуліна, також 
із групи МОА-41 (науко-
вий керівник канд. екон. 
наук, доц. С.М. Голь-
цова, якій Олена ви-
словлює особливу по-
дяку) у Міжвузівській 
науково-практичній кон-
ференції «Проблеми і 
перспективи соціально-
економічного розвитку 
України», що проходила 
у Кримському інститу-
ті бізнесу Університету 
економіки і управління. 
У Сімферополі доповідь 
Олени на тему «Визна-
чення ступеня заверше-
ності будівельних робіт 
за будівельними конт-
рактами» була одностай-
но визнана суворим журі 
найкращою серед допові-
дей 40 учасників. Робо-
та була не тільки відзна-
чена за свою безумовну 
актуальність і новизну, 
але й отримала визна-
ння слухачів у вигляді 
аплодисментів за гли-
бокий рівень розробки 

Традиційне вже свято 
– День факультету банків-
ських технологій – цього ро-
ку відзначили по-сімейному 
весело і доброзичливо. Де-
кан Т.І. Гончарук коротко 
розповіла присутнім в акто-
вій залі про останні досяг-
нення найбільшого в академії 
факультету: чимало виклада-
чів підвищили свій кваліфі-
каційний рівень, захистили 
кандидатські та докторські 
дисертації. Багато студен-
тів відзначилося відмінними 
успіхами в навчанні та пере-
могами в наукових конфе-
ренціях і студентських олім-

піадах, за що отримали по-
хвальні грамоти. 

Студенти, в свою чер-
гу, теж нагородили улю-
блених викладачів, проте 
в гумористичному стилі. 
Так, були визначені пере-
можці в номінаціях “Во-
лодар  істини”, Містер  
ерудит”, “Місіс креатив”, 
“Мати Тереза”, “Прибор-
кувачка нероб”, “Міс-
тер  гумор”, “Містер  ікс, 
ігрек та інтеграл” тощо. 
Словом, поступово офі-
ційний тон перейшов на 
веселий і дотепний, зро-
бивши свято справжнім 

Спартакіада  
з легкої атлетики

Те, що в академії навчається не 
тільки найрозумніша молодь, а ще й 
найспритніші та найсильніші студенти 
міста, довела збірна команда академії 
з легкої атлетики, не залишивши жод-
ного шансу на перемогу іншим студент-
ським збірним командам на змаганнях 
спартакіади міста серед ВНЗ ІІІ-ІVр.а. 
з легкої атлетики. Переможні резуль-
тати продемонстрували Марія Євту-
шенко (гр. БС-61) на дистанції 100 м 
і в стрибках у довжину, Євген Гуцол  
(гр. ЕК-71) на дистанції 400 і 200 м, Те-

тяна Махотіна (гр. ОА-63) на дистанції 
400  і 200 м, Юрій Пономаренко (випус-
кник) на дистанції 400 м. Вагомий вклад у 
перемогу нашої команди зробили також 
такі студенти: Віта Рижкова (гр. Ф-61), 
Олена Балака (гр. П-61), Олександр  
Шкапа (гр. ЕК-72), Вікторія Паливо-
да (гр. Ф-73), Андрій Литвинчук (гр. 
БС-72), Сергій Кузьменко (гр. БС-71), 
Анна Лозова (гр. Ф-83), Володимир  
Молкін (гр. ОА-82), Олександр  Крав-
ченко (гр. Ф-81). У загальнокоманд-
ному заліку команда академії впевнено 
виборола перше місце.

проблеми та якісне ви-
конання. 

На найвищому рівні 
для студентів спеціаль-
ності «Облік і аудит» 
пройшла і XII Науково-
практична студентська  
конференція «Проблеми 
та перспективи розви-
тку банківської системи 
України: погляд у май-
бутнє». У секції кафе-
дри, що мала назву  «Су-
часні тенденції гармоніза-
ції обліку, аналізу і ауди-
ту», що проходила цього 
року в актовій залі, взя-
ли участь 229 студентів, з 
них – 26 доповідачів, які 
продемонстрували висо-
кий рівень теоретичної 
підготовки, володіння ін-
формаційними технологі-
ями, творчий підхід, чу-
дові ораторські здібності. 
Особливо варто відзначи-
ти, що активну участь у 
роботі конференції взяли 
молодші студенти, які на-
вчаються на другому кур-
сі академії.

Крім відзначених жу-
рі доповідей за номінаці-
ями, перше, друге та тре-
тє місця посіли відповід-
но Юлія Хоменко (група 
МОА-41, керівник – канд. 
е к он .  н а ук ,  доцент  
Ю.Б. Слободяник) з те-
мою «Організація облі-
кової політики в Україні: 
синхронізація з міжна-
родною практикою і збе-
реженням вітчизняного 
досвіду»; Аліна Височина 
(група Ф-71, керівник – 
канд. екон. наук, доцент  
І.М. Волик) з темою «Без-
робіття в умовах еконо-
мічної кризи» та Окса-
на Брайловська (гру-
па МОА-41, керівник – 
канд. екон. наук, доц.  
Т.О. Пасько) з темою «Ак-
туальні проблеми оподатку-
вання ПДВ суб’єктів мало-
го підприємництва».

капусником. Пісні чергу-
валися з веселими сценка-
ми та пародіями. Особли-
во запам’яталися пісні у 
виконанні Ольги Гусєвої, 
Марії Савченко та Сер-
гія Валька, сценки про 
сімейно-фінансові відно-
сини та телепередача “Че-
кай мене…на парі”. Однак  
найбільший шквал сміху та 
оплесків викликав дует Те-
тяни та Дмитра “Деканат”. 
Зважаючи на те, як Тетяна 
Іванівна та Дмитро Леоні-
дович  витирали сльози від 
сміху, можна зробити ви-
сновок, що сміливим сту-
дентам за цей виступ “нічо-
го не буде”.

А написали сценарій 
і провели свято студент-
ка групи МЕ-71 Марина 
Статва і студент групи  
БС-83 Віталій Захожий. 

Час покаже, якими про-
фесіоналами стануть у май-
бутньому студенти факуль-
тету банківських техно-
логій. Проте вже сьогод-
ні видно, що багато серед 
них талановитих артистів, 
дотепних і веселих людей, 
тобто справжніх студентів. 
І згодом, уже в самостійно-
му, дорослому житті, вони 
неодмінно будуть згаду-
вати свята на рідному фа-
культеті.
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СПорт олександр Петренко

«вчимося бути здоровими 
та усПішними!»

з днем 
народження, 
вчителЮ!

Подяка Юним 
журналістам

два вернісажі та один судак

когда ты…

Переможна естафета

В академії давно не 
було такого масштабно-
го дійства. Заходячи до 
спортивної зали УАБС 
НБУ, кожен розумів, що 
на нього чекає щось осо-
бливе і цікаве. Відразу ж 
вражали чудові та яскра-
ві декорації, велика кіль-
кість людей – поважних 
гостей, викладачів, сту-
дентів. Усюди метушили-
ся непосидючі діти...Та й 
не дивно, адже цей захід 
проводився незадовго до 
Міжнародного дня захис-
ту дітей. Організатори 
свята – студком, кафе-
дра фізичного виховання, 
спортивний клуб академії 
та відділ з організації ви-
ховної та позанавчальної 
роботи – не лише захо-
тіли подарувати дітворі 
яскраве, видовищне свя-
то, а й допомогти їй зрозу-
міти, що тільки в дружбі 
зі спортом можна зміцни-
ти своє здоров’я і досягти 
успіхів.

І ось, нарешті, почало-
ся! Вже з перших хвилин 
культурно-спортивного 
марафону «Вчимося бу-
ти здоровими та успіш-
ними!» було приємно ба-
чити Людмилу Блонську 
– заслуженого майстра 
спорту, неодноразову 
чемпіонку світу з легкої 
атлетики, рекордсменку 
України із семиборства, 
кращу багатоборку світу 
2007 року. Вона пораду-
вала дітей-сиріт та дітей 
співробітників академії 
енергійною і запальною 
зарядкою, яку виконала 
разом зі своїми донькою 
та сином, які займаються 
карате. Раділи всі, на міс-
ці не могли всидіти навіть 
глядачі.

Згодом усіх привіта-

ла проректор, кандидат 
філологічних наук, до-
цент Алла Ярова. Вона 
подякувала студентам за 
те, що, незважаючи на 
непросту фінансову си-
туацію, вони змогли взя-
ти участь у благодійній 
акції, щоб підтримати 
дітей-сиріт із Сумського 
обласного спеціалізовано-
го будинку дитини та Ро-
менської школи-інтернат 
ім. О. Деревської. До 
речі, діти з останнього 
закладу і приїхали до 
академії. Вони побували 
в манежі, басейні, Сту-
дентському сквері та взя-
ли участь у святі. Згодом 
зізналися, що такого вони 
ще не бачили ніколи. Та-
кож Алла Григорівна по-
дякувала творчим колек-
тивам, які зібралися на 
нашому святі, та вручила 
їм подяки. Всіх колекти-
вів перерахувати немож-
ливо. І всі вони заслу-
говують на повагу. Але 
особливо запам’яталися 
“Eu rodance”, “Флеш”, 
“Пігмаліон”, “Сонечко” 
і “Соняхи”. Останні ж і 
відкрили наше спортив-
не свято, яке було більше 
схоже на танцювальне. 

Незабутні хвилини 
всім глядачам подарував 
акробатичний колектив 
“Флеш”, який однознач-
но здивував усіх присут-
ніх своїми здібностями. 
Варто зазначити, що у 
свої 7-10 років вони нещо-
давно виконали спортив-
ний розряд кандидатів у 
майстри спорту. От з кого 
треба брати приклад!

Неповторним був ще 
один акробатичний ду-
ет – із Сумської спор-
тивної школи № 2, учас-
ники якого надзвичайно 

Від щирого серця вітаємо 
ТкАчеНкА  

Анатолія олександровича 
з Днем народження!
Дуже багато приємних і 

теплих слів хочеться сказа-
ти, але Ви саме та людина, 
яка цінує не слова, а почут-
тя... Вступивши до академії, 
ми хотіли зустріти наставни-
ка, педагога, вчителя життя, 
який навчить бачити нові мож-
ливості, що відкриваються перед нами, та досяга-
ти поставлених цілей. Колись Ви сказали, що Вас 
можна лише любити або ненавидіти, і це дійсно 
так. Мабуть, правильно виховувати небайдужість 
у наших серцях, адже що ж може бути важливі-
шим у цьому світі, ніж людяність? У кожного з 
нас своє власне ставлення, але в глибині душі ми 
всі вдячні Вам, адже Ви змінюєте світ, людей, а 
цю силу має не кожен.

Завжди пам’ятайте, що ми Вас любимо, пова-
жаємо і безмежно вдячні!!!

I курс юридичного факультету      

Нещодавно в Україні відзначався День жур-
наліста. Причетне до цього свята і наше видання. 
Тож хотілося б привітати з професійним святом 
усіх дописувачів і читачів нашої газети. А особли-
во теплі слова адресуємо юним журналістам, які 
в щільному студентському графіку все-таки відна-
ходять час для написання заміток, інтерв’ю та ре-
портажів. Щиро дякуємо аспірантці академії Інні 
Остапенко, студенткам групи П-61 Тетяні Гриндак, 
Олені Балаці, студентці групи П-63  Тетяні Старце-
вій, студенту групи БС-71 Івану Ляшенку, студенту 
групи П-81 Андрію Лозовицькому, студентці гру-
пи МЕ-71 Марині Статві, студентці групи ММ-41 
Оксані Литвиненко, студентці групи ОА-71 Альоні 
Сипливець та ін. Міцного вам здоров’я, наснаги та 
творчих успіхів!

Будемо дуже раді кожному новому “перу” га-
зети!

Абсолютною перемогою над збірними командами 
вищих навчальних закладів, спортклубів, ліцеїв, 
шкіл, організацій міста завершився виступ  команди 
спортивного клубу академії в традиційній естафеті, 
присвяченій Дню перемоги. Естафета складалася 
з десяти етапів. Відзначимо, що наша команда не 
програла жодного етапу, а, навпаки, щоразу збіль-
шувався відрив від суперників, і на десятому етапі 
він виріс до недосяжності, що підтверджує високий 
рівень підготовленості естафетної команди академії, 
до складу якої увійшли Роман Молодика (випус-
кник), Марія Євтушенко (гр. БС-61), Євген Гуцол 
(гр. ЕК-71), Віта Рижкова (гр. Ф-61), Іван Моло-
дика (випускник), Тетяна Махотіна (гр. ОА-63), 
Юрій Пономаренко (випускник), Олена Балака 
(гр. П-61), Олександр  Шкапа (гр. ЕК-72), Вікто-
рія Паливода (гр. Ф-73). Завершилися змагання 
святковим врученням Кубка абсолютних перемож-
ців легкоатлетичної святкової естафети. 

Когда ты решишь отдать за меня жизнь,
Тогда я решусь отдать за тебя вздох.
Протянешь руку, скажешь: “Не трусь, держись!”.
Тогда я пойму – мое сердце пленить ты смог.

Когда в моих мыслях ты сможешь найти себя,
Тогда я увижу, что радуга в небе – ты.
Ты скажешь два слова невнятно как-то,  любя,
Опять упаду... упаду, как всегда, с высоты.

Когда мы будем сидеть на краю Земли,
Я буду бояться, а ты – излучать покой.
Ты молча расскажешь, как любишь глаза мои,
Я молча отвечу: “С тобой, навсегда с тобой”.

татьяна Гриндак,
студентка группы П-61

МиСтецтВо наталія даниЛенко

За традицією напере-
додні Дня банківських 
працівників і Міжнарод-
ного дня музеїв у мис-
тецькій галереї “Акаде-
мічна” відбулося від-
криття виставок творів 
двох художників. Гри-
горій Петренко – успіш-
ний керівник (директор  
Сумського регіонального 
управління ВАТ “ERSTE 
Банк”) і не менш успіш-
ний художник. Студенти 
та співробітники акаде-
мії вже мали можливість 
познайомитися з двома 
виставками його творів 
– “Живопис” та “Бере-
ги”. Цього разу Григорій 
Миколайович  представив 
свої останні етюди, вико-
нані під час відпочинку в 
Судаку: морські пейзажі, 
фортеці, церкви. Особли-
во приковує погляд Гену-
езька фортеця і цвітіння 
мигдалю в березневому 
Криму. Глядачі з приєм-
ністю відзначали, що з 
кожною виставкою росте 

професійна майстерність 
художника-банкіра.

У галереї було також 
представлено вісім робіт 
відомого художника Ми-
хайла Юденкова з ко-
лекції Сумського худож-
нього музею. Цікаво, що 
саме Михайла Пилипо-
вича Г. Петренко вважає 
своїм художнім настав-
ником. За своїм духом 
та творчістю професіона-
ли називають М. Юден-
кова шестидесятником. 
Наприкінці 80 – почат-
ку 90-х, коли художники 
змогли вільніше дихати, 
він вийшов із “підвалу” 
і почав плідно працюва-
ти. “Хлопчик з голубом”, 
“Старий двір  після до-
щу”, “Дві постаті на осін-
ньому пейзажі”, “Старий 
з собакою” – цим творам 
притаманний власний по-
черк, в якому домінують 
колір  і лінія.

Ще один “місточок” 
між двома художниками 
зуміли вдало перекинути 

керівник галереї, доцент 
С.І. Побожій та студенти 
групи БС-82. Вони запро-
понували глядачам пер-
форманс (живу картину), 
взявши за основу рядок 
із вірша улюбленого по-
ета Юденкова – Велемира 
Хлєбникова “Я переплыл 
залив Судака” та портрет 
поета у виконанні худож-
ника. Це стало сюрпри-
зом для всіх і, зокрема, 
для М. Юденкова.

Так само із сюрпризом 
був розиграш благодійної ло-
тереї, кошти від якої підуть 
на лікування хворих дітей. 
А етюд Г. Петренка пощас-
тило виграти доценту кафе-
дри соціально-гуманітарних 
дисциплін А.О. Васюріній. 
Багатоголосий мистецький 
вечір  приємно доповнював 
наш студент-піаніст Олек-
сій Кравченко власними 
імпровізаціями в джазо-
вому стилі.

доповнювали один одно-
го у неймовірно склад-
них комбінаціях. Гляда-
чі не стримували емоцій 
і оплесків, коли на сце-
ні була збірна команда 
УАБС НБУ з черлідин-
гу. Одним словом, усі 
молодці!

Зі словами вдячності 
звернулися Віта Семерен-
ко – українська біатло-
ністка, майстер  спорту, 
член національної збірної 
команди України, при-
зерка Чемпіонату Євро-
пи серед юніорів, срібна 
призерка Першості світу 
серед дівчат, бронзова та 
срібна призерка Чемпіо-
нату світу серед юніорів, 
неодноразова чемпіон-
ка першостей та чемпіо-
натів України, призерка  
XXIII Всесвітньої зимо-
вої універсіади – та згаду-
вана вже Людмила Блон-
ська. Дівчата – не тільки 
наші студентки, але і най-
кращі спортсменки Укра-
їни та просто чудові лю-
ди. Зокрема, вони зазна-
чили, що спорт не лише 
дарує гарний настрій та 
відмінне здоров’я, але й 
поліпшує життя взагалі. 
Мабуть, цього ніхто не 

може заперечити. 
Голова студентського 

комітету самоврядуван-
ня академії Ілля Черних 
подякував студентам за 
активну участь у благо-
дійній акції «З думкою 
про кожну дитину”. Був 
приємно вражений масш-
табами свята і завідувач  
кафедри фізичного вихо-
вання, кандидат педаго-
гічних наук Леонід Пи-
липей, який зауважив, що 
академія і Україна будуть 
вічно жити завдяки ро-
зумній і талановитій мо-
лоді, адже наші студенти 
не тільки красиві тілом, 
але й душею.

Свято закінчилося, 
але воно залишилось у 
серці кожного, хто був 
присутнім на ньому. Ми 
пишаємось тим, що взя-
ли участь у благодійній 
акції, адже завдяки на-
шим спільним зусиллям 
змогли подарувати дітям-
сиротам велику кількість 
м’яких іграшок, надувні 
басейни, дитячі коляс-
ки, м’ячі та інший спор-
тивний інвентар. І споді-
ваємося, що у відповідь 
отримали щиру дитячу 
усмішку. 

Фото Олени Балаки
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німеччина: 

незрівнянні 
враження

 – Тема останнього се-
мінару – «Діяльність цен-
тральних банків», у рам-
ках якої було порушено 
питання їх регулювання, 
управління фінансовою 
політикою ЦБ та інші. Се-
мінар  проходив у формі 
лекцій та практичних за-
нять. До здобуття знань у 
цьому закладі ставляться 
надзвичайно серйозно. І 
коли ми ходили територі-
єю школи бізнесу, то зда-
валось, ніби все завмер-
ло – всі навчалися. Перед 
нами було поставлене та-
ке ж завдання, оскільки 
по завершенні всіх занять 
студенти мали здавати ек-
замен, доволі складний, 
тож треба було серйозно 
готуватись.

– А як щодо дозвіл-
ля студентів нашої 
академії? 

 – На території цього 
закладу є всі умови для 
відпочинку та змістовного 
проведення вільного часу: 
більярд, боулінг, басейн, 
спортивні зали. Наші сту-
денти мали змогу поспіл-
куватись зі своїми німець-
кими колегами, дізнатися 
про їхнє життя та навчан-
ня. Організатори програ-
ми акцентували увагу не 
тільки на навчанні, а й на 
тому, щоб ми познайоми-
лись із Німеччиною, їх-
ньою культурою.

– Тож ви мали змо-
гу ще десь побувати, 
окрім Вищої школи?

 – Так, були влашто-
вані екскурсії до мегапо-
лісу Кeльн, міста Франк-
фурт, в якому відвідали 
будівлю Бундесбанку, і в 
ньому ж – музей грошей. 
Також нас дуже вразила 
подорож долиною ріки 

Рейн. Там ми мали мож-
ливість пройтись коридо-
рами найдавнішого замку 
цієї країни, якому більше 
тисячі років, і який стоїть 
на високому пагорбі в над-
звичайно мальовничій міс-
цевості. Потім ми проїха-
ли далі вздовж Рейну, по 
обидва береги якого розта-
шовані стародавні, зачаро-
вані часом містечка, до по-
етичного серця Німеччини 
– монумента, де, за леген-
дами, сиділа світловолоса 
дівчина Лорелайн. І ніби-
то в тій місцевості тонули 
кораблі, оскільки їх капі-
тани не могли відвести від 
неї очей, вражені дівочою 
вродою.

– Отже, українці 
змогли відчути дух ні-
мецької культури?

 – Треба зазначити, що 
й сама бізнес-школа знахо-
диться також у відрестав-
рованому замку в старій 
частині міста. Тож коли 
виходиш на подвір’я, ніби 
потрапляєш в епоху Піз-
нього середньовіччя. Та-
кож цікавими є їхні тра-
диції споживання їжі та 
напоїв. У цьому ми мали 
нагоду пересвідчитись під 
час відвідування Маріє-
штатського абатства, де 
ченці варять пиво, яким 
нас і пригощали.

- Які ж відгуки ні-
мецьких партнерів 
про наших студен-
тів? 

- Про студентів УАБС 
відгуки у викладачів тіль-
ки найкращі. Це не лише 
слова. Як я вже говорив, 
студенти складали тест 
протягом однієї години й 
давали розширену відпо-
відь на 6-7 питань. Були 
складні завдання, але всі 

успішно їх виконали та 
отримали сертифікати, до 
того ж із відзнакою.

– Які критерії від-
бору студентів до 
програми і чи ця спів-
праця з Вищою шко-
лою Бундесбанку має 
майбутнє?

 – Списки тих, хто по-
їде до Німеччини, склада-
ють деканати. Цього разу 
така нагода випала вісім-
надцятьом. Найкращі сту-
денти зі всіх спеціальнос-
тей академії обираються на 
основі рейтингів та знання 
англійської мови, з якої 
проходять тестування. Що 
стосується перспектив, то 
німці постійно підкрес-
люють, що ми є одними з 
найголовніших їхніх парт-
нерів. У нас неодноразо-
во бував їхній колишній 
ректор  Дітріх Шонвіц, а 
також новий ректор  Еріх 
Келлєр. Німеччина – одна 
з передових країн Європи, 
і тому ми надзвичайно за-
цікавлені у нашій подаль-
шій співпраці, тим більше, 
що німці виявляють вели-
кий інтерес до розвитку 
банківської системи та еко-
номіки України. Німець-
кою стороною запропоно-
вано наступного разу орга-
нізувати одноденний візит 
ще в одну дуже престижну 
приватну школу, де ведеть-
ся підготовка банківських 
спеціалістів. Заплановано 
відвідати найбільші фірми 
й концерни цього регіону, 
декілька комерційних бан-
ків. Тож у студентів акаде-
мії буде стимул до навчан-
ня, щоб взяти участь у цій 
програмі.

Бесіду провів  
андрій ЛоЗоВицЬкий, 

студент групи П-81

Вже кілька років про-
грамі, за якою традицій-
но найкращі студенти 
нашої академії мають 
змогу відвідати Вищу 
школу Бундесбанку, 
що в Німеччині (місто 
Хахенбург), та взяти 
участь у навчальному 
семінарі, який прово-
диться на базі цього 
закладу. Не став ви-
нятком і цей рік. Про 
закордонну поїздку нам 
розповів асистент ка-
федри іноземних мов 
костянтин калинов-
ський

оголошеННЯ

оголошеННЯ

лінія довіри

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УкрАїНСЬкА АкАДеМіЯ БАНкіВСЬкої СПрАВИ

НАціоНАлЬНого БАНкУ УкрАїНИ»

оголошУє 
ПрИйоМ В 

АСПірАНТУрУ
зі спеціальності

08.00.08 – “гроші, фінанси і кредит”

Документи приймаються 
з 15 серпня до 15 вересня 2009 року.

За довідками звертатися  
за телефоном 61-91-70.

З метою проведення консультацій громадян, а 
також співробітників і студентів академії, які потре-
бують інформаційно-консультаційної допомоги для 
усунення порушень, що виникають у процесі роботи 
і навчання, та одержання роз’яснень з різних питань, 
які належать до компетенції Української академії 
банківської справи Національного банку України, в 
академії працює телефонна лінія довіри.

В аспірантуру приймаються громадяни України, 
які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, 
магістра.

Громадяни інших держав можуть бути прийняті 
в аспірантуру на підставі договорів, що укладаються 
з вищими навчальними закладами, або відповідно до 
міждержавних і міжурядових угод.

Вступники до аспірантури подають на ім’я рек-
тора такі документи:

1) заяву;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) список опублікованих наукових праць і вина-

ходів. Аспіранти, які не мають опублікованих науко-
вих праць і винаходів, подають доповіді (реферати) 
з обраної ними наукової спеціальності;

4) медичну довідку про стан здоров’я за формою 
№ 286-у; 

5) копію диплома про закінчення вищого навчаль-
ного закладу із зазначенням одержаної кваліфікації 
спеціаліста або магістра (особи, які здобули відпо-
відну освіту за кордоном, – копію нострифіковано-
го диплома);

6) посвідчення про складання кандидатських іспи-
тів (за наявності складених кандидатських іспитів);

7) витяг з протоколу засідання вченої ради ака-
демії про рекомендацію  в аспірантуру (для випус-
кників  академії);

8) дві фотокартки.
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються 

вступником особисто.
Вступники в аспірантуру складають конкурсні 

іспити зі спеціальності, української мови, філософії 
та однієї з іноземних мов (англійської, німецької) в 
обсязі діючої програми для вищих навчальних за-
кладів.

Для прикріплення  до вищого навчального закла-
ду здобувачем наукового ступеня кандидата наук по-
трібні  такі документи:

1. Заява на ім’я ректора.
2. Лист-рекомендація або лист-клопотання.
3. Копія диплома про вищу освіту і кваліфікацію 

спеціаліста, магістра.
4. Список опублікованих наукових праць і ви-

находів.
5. Посвідчення про складання кандидатських іспи-

тів (за наявності складених кандидатських іспитів).
Документи подаються у швидкозшивачі з файла-

ми та 5-ма конвертами з марками. Трудова книжка 
(для аспірантів з відривом від виробництва) здаєть-
ся після зарахування до аспірантури.

 

– Костянтине Юрі-
йовичу, насамперед 
скажіть, будь ласка, 
чи задоволені студен-
ти цією поїздкою?

– Безумовно. Це не-
зрівнянні враження. Чо-
му? По-перше, побувавши 
в Німеччині, вони отриму-
ють нові знання, неоцінен-
ний досвід як для майбут-
ніх фахівців банківської 
сфери. Це дуже високий 
рівень, адже їх приймає 
провідний банківський за-
клад Німеччини. Під час 
нашого тамтешнього пере-
бування відбулася зустріч, 
на яку були запрошені 
представники найбільших 
комерційних банків та 
Бундесбанку. Йшло обго-
ворення фінансової кризи, 
шляхів виходу з неї, пове-
дінки центральних банків 
у таких умовах. І, уявіть 
собі, чого варте нашому 
студенту перебування в 
такому оточенні, такій ат-
мосфері, коли ці титулова-
ні, маститі банкіри спочат-
ку обговорюють важливі 
питання, а потім діляться 
своїми думками, вражен-
нями. А по закінченні ми 
мали змогу поспілкувати-
ся з ними у неформальній 
обстановці. Це цікаво, піз-
навально. По-друге, взага-
лі важливо побачити, як 
живуть німецькі студен-
ти, почути з перших вуст 
про стан банківського сек-
тора Європи на лекціях, 
адже всі викладачі, котрі 
їх читали, безпосередньо 
пов’язані з Бундесбанком, 
мають досвід роботи в най-
престижніших організаці-
ях банківського нагляду, 
центральних банках Єв-
ропи, і вони відкрито ви-
словлюють думки щодо 
цих проблем.

– Що стосується 
навчання, то які пи-
тання розглядалися 
цього року?

До УВАгИ СПіВроБіТНИкіВ  
і СТУДеНТіВ АкАДеМії!

ТелефоНИ ліНії ДоВірИ

Телефонувати  
з 9.00 до 18.00

Внутрішні Міські
50-40 786-914
50-26 619-171
50-25 619-185
56-20 770-971
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форМУЛа таЛантУ тетяна СтарцеВа, студентка групи П-63

оСоБиСтіСтЬ олена БаЛака, студентка групи П-61 МУЗи наталія даниЛенко

ПтаХи і звірі… 
в бібліотеці

Сову, півня, голуба, 
рибу, кількох їжачків, 
корову та ще багатьох 
інших звірів і птахів від-
тепер  можна побачи-
ти на абонементі біблі-
отеки Української ака-
демії банківської спра-
ви НБУ. Щоправда, ці 
представники фауни – не 
справжні лісові та річко-
ві мешканці, а експонати 
виставки “Живий образ 
природи” Володимира 
Аленінського.

Володимир  Михай-
лович  сьогодні працює 
охоронцем у гуртожитку 
№ 1 академії. Проте ху-
дожник із багаторічним 
стажем не пориває з твор-
чістю. Як ми вже повідо-
мляли, нещодавно в гур-
тожитку експонувалася 
виставка його картин, яка 
дуже сподобалася студен-
там. А ось тепер  майстер  
представив на суд гляда-
чів (читачів бібліотеки) 
інші свої твори із дерева 
та каменю – скульптуру 
малих форм. Улюблений 
жанр  скульптора – аніма-
лістика, тобто зображен-
ня тварин. Більшість цих 
симпатичних фігурок вмі-
щаються на долоні. Тому 
в бібліотеці їм вистачило 
місця на полицях серед 
книг і квітів.

Заходять на абоне-
мент серйозні, заклопо-
тані студенти – і неспо-
дівано у вічі кидається 
це маленьке диво. Усмі-
хаються, роздивляються. 

“А їжачків у руки взяти 
можна?” – запитують по-
дитячому. “Можна, – від-
повідає бібліотекар, – ав-
тор  дозволив”. 

І бібліотекарі, і В. Але-
нінський із нетерпінням 
чекають відкриття нової, 
великої бібліотеки ака-
демії, де, сподіваються, 
знайдеться місце для роз-
ширеної виставки творів 
скульптора.

За плечима Володи-
мира Михайловича – 
Абрамцевське художньо-
промислове училище і  
26 років творчої праці 
керівником гуртка ху-
дожнього конструювання 
по дереву в Клубі юно-
го техніка об’єднання  
ім. Фрунзе. Про те, що це  
талановита особистість, 
свідчать численні грамо-
ти і подяки скульптору 
та публікації в різних га-
зетах. Чимало з його ко-
лишніх учнів стали про-
фесійними художниками. 
Багато хлопців нині пра-
цюють у модельному це-
ху по дереву об’єднання 
ім. Фрунзе. Батькове об-
дарування успадкували 
діти. Обоє з відзнакою 
закінчили Сумське вище 
училище мистецтв і куль-
тури ім. Д. Бортнянсько-
го. Син Костянтин успіш-
но навчається в Харків-
ській академії мистецтва 
і дизайну, а дочка Ольга 
– у Львівській національ-
ній академії мистецтв. Та 
чи не найголовніше те, що 

В. Аленінський багатьом 
хлопчикам і дівчаткам 
прищепив любов до мис-
тецтва, допоміг повіри-
ти в свої сили. Сьогодні 
Володимир  Михайлович  
– пенсіонер-освітянин за 
вислугою років. Але він 
ще далеко не пенсіонер  
за віком і, тим більше, 
за станом душі. Відчуває 
велику потребу передава-
ти молоді свій багатющий 
досвід. 

Талант такого спів-
робітника може стати у 
пригоді нашій академії. 
В. Аленінський міг би, 
наприклад, вести сту-
дію для студентів, вчи-
ти їх працювати з дере-
вом і каменем. Міг би 
працювати художником-
оформлювачем, дизайне-
ром, скульптором. Його 
твори гармонійно впи-
салися б у ландшафт 
Студентського скверу чи 
скверу біля гуртожитків, 
в інтер’єр  навчальних 
корпусів чи нової бібліо-
теки. Можливо, варто по-
думати, як найкраще ви-
користати цей талант?

6
Газета 

ДержавноГо  вищоГо  навчальноГо  заклаДу

«украЇнська  акаДеміЯ  банкiвськоЇ  справи

нацiональноГо   банку  украЇни» 

¹ 5-6 (68-69)  
09.06.2009 mixer

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 5767 
від 18  січня 2002 року видане 
Державним комітетом інформаційної 
політики, телебачення та радіомовлення 
України

Головний редактор: 
Наталія Даниленко
Комп’ютерна верстка: 
Юрій Хижняк

Номер  набраний і зверстаний 
у редакції газети “Акадеmix”
Адреса редакції: 
м. Суми, вул. Якіра, 10-а.
Тел. 619-947

Газета віддрукована в 
ПВП “Видавничий будинок “Еллада”:
м. Суми, вул. Рибалка, 2, оф. 405,
тел. (0542) 25-13-49, 78-18-24
Тираж 1000 пр. 

Засновник:
Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи 
Національного банку України”

¹
 5

-
6

 (6
8

-
6

9
)  

0
9

.0
6

.2
0

0
9

коли весь світ сПіває!

віддаЮчись 
на всі 100

Майбутня юристка 
Катерина Павловська, 
відома як в академії, так 
і далеко за її межами. Її 
чарівний голос виграє то 
журливими, ліричними, 
то сміливими, емоцій-
ними нотками. Тому за-
вжди запалює море світ-

лих та добрих почувань 
і породжує відчуття пре-
красного. Свою співочу 
натуру Катя проявила 
ще у 5-річному віці і на-
далі плекала свій талант 
у вокальному ансамблі 
«Труля-ля-та» під керів-
ництвом Є. Бистрицької 

та Н. Кожуховської. І 
тепер  для Катерини спів 
– це не просто улюблене 
захоплення, а потреба, 
яка непогано вживаєть-
ся із її упевненими праг-
неннями досягнути вер-
шин у юриспруденції!

А найбільше в житті, 

Говорять, що немож-
ливо багато уваги приді-
ляти кільком захоплен-
ням одночасно, адже така 
праця буде безрезультат-
ною, даремною, або зро-
бленою не на совість. То-
му люди часто обирають 
собі один рід занять і за-
ймаються ним усе жит-
тя. Але у нашій академії 
є студентка, яка присвя-
чує себе кільком справам, 
які зовсім не схожі одна 
на одну, і зовсім не втом-
люється від цього. Зна-
йомтесь, її ім’я – Вікто-
рія Паливода, студентка 
групи Ф-73. Приїхала 
вона до Сум із славної 
дніпропетровської землі 
із прагненням отрима-
ти професію фінансис-
та. Варто зазначити, що 
вступала Вікторія не в 
один вуз України, адже 
закінчила школу із золо-
тою медаллю і гарними 
знаннями, але до душі 
припала тільки наша ака-
демія, незважаючи на те, 
що до Дніпропетровська 
зовсім не близько. 

Так, Ви скажете, не 
дивно, що донька вчите-
лів була відмінницею, та 
можу Вас запевнити, що 
Віка знає, чого хоче, і ро-
бить все сама. Звичайно 
ж, батьки для неї – вели-
кий авторитет. У школі 
Вікторія була надзвичай-
но активною, доводила 
до кінця все, за що бра-
лась, мала авторитет се-
ред друзів, брала участь 

у олімпіадах та займа-
лась спортом, зокре-
ма футболом, якого 
навчав тато.

Мене дуже врази-
ло, що Вікторія, при-
їхавши до Сум, не по-
спішила знайомитись 
із новим містом чи 
відпочивати з новими 
друзями, а відразу 
попрямувала до ма-
нежу. І це стало пер-
шим вдалим кроком у 
юному студентському 
житті. Незабаром во-
на полюбила манеж 
і легку атлетику всією 
душею. Зокрема, сприн-
терські дистанції сподо-
балися їй відразу. І вже 
восени Віка відстоюва-
ла честь академії і бра-
ла участь у чемпіонатах 
Сум з легкої атлетики, 
на яких неодноразово 
піднімалась на сходин-
ки п’єдесталу, а також в 
обласних змаганнях, де 
показувала надзвичайно 
гарні результати як для 
людини, яка ніколи цим 
не займалась. Потім бу-
ли змагання за змагання-
ми, і результат кращав з 
кожним разом. Цього ж 
року Вікторія гідно ви-
ступила на Чемпіонаті 
України з легкої атлети-
ки у приміщенні, отрима-
ла III дорослий розряд і 
не збирається на цьому 
зупинятись. Нехай це не 
чемпіонський результат, 
нехай до великого спорту 
ще далеко, але Віка над-

крім пісні, як сказала 
Катя, вона любить море, 
причому будь-якої по-
ри року! І, поспілкував-
шись з нею, помічаєш, 
наскільки безмежним є 
Катин світ (як море) – 
в ньому й упевненість, 
і наполегливість, і го-
товність допомагати та 
піклуватися про рідних 
і друзів. Так звучить 
Катя!

Майбутній фінансист 
Олександр  Сіробаба ве-
селим, грайливим голо-
сом частенько запалює у 
слухачів найкращі спо-
гади: чи про безтурботне 
студентство, чи перше 
кохання... Його дружба 
зі сценою почалася восе-
ни 2004 року, коли кон-
курс «Алло, ми шукає-
мо таланти!» знайшов-
таки справжній талант 
– Олександра! І тоді він, 
що так полюбляє “Бра-
во!”, “ДДТ”, “Чайф”, 
і сам став улюбленцем 
багатьох. Своїм «най-
ефектнішим твором» Са-

ша називає пісню «Цвіте 
черешня в мами на горо-
ді», що не раз викликала 
у слухачів... сльози (та-
кою душевною та прони-
кливою була!). А, вза-
галі, Олександр  любить 
і вміє знаходити щастя у 
простих речах – у співі 
солов’я і літньому дощі, 
у порожніх академічних 
коридорах і вогнях міста, 
у магії природного багат-
ства. Так звучить Саша!

А як звучить дует цих 
двох талантів, кожен 
мав змогу почути протя-
гом років, коли Катя і 
Саша, майже жителі сту-
дентського клубу, щора-
зу дивували своєю май-
стерністю зі сцени. Ціка-
во, що цей дует виник як 
продовження їх дружби 
та взаєморозуміння: ра-
зом відпочивали, разом 
працювали над собою, 
разом і заспівали! І як 
наступний результат – 
спільний творчий вечір  
“Формула таланту”, що 
відбувся в академії не-

задовго до випуску – 
14 травня. Щодо цього 
дійства, то це – плід не-
втомних пошуків усієї 
творчої академічної ро-
дини – студентів та ке-
рівників клубу С.Б. Та-
расенка і В.В. Ящен-
ка та керівників твор-
чих колективів. А ідея 
– керівника танцюваль-
ного ансамблю “Фаетон” 
Л.Г. Крамінської. Гарні 
задуми завжди реалізують-
ся, тому творчий вечір  зі-
брав чимало прихильників 
Сашиної й Катиної твор-
чості та, звичайно, найдо-
рожчих для них слухачів 
– рідних. До речі, танці 
“Фаетону” і відео ряд на 
великому екрані постійно 
супроводжували виступи 
співаків. 

Атмосфера свята бу-
ла невимушеною й під-
несеною, як і трапля-
ється зазвичай там, де 
збираються добрі друзі. 
Здавалося, що весь світ 
співає!

звичайно наполеглива та 
здібна, і це – головне.

Цікаво, що Вікто-
рія одночасно поєднує 
спорт, успішне навчання 
і вокал. Вона – учасни-
ця вокального ансамб-
лю “Роялз”, пісні якого 
ми чуємо на всіх святах, 
а також співає сольно. 
Хто не чув, як Вікторія 
виконує пісні, той бага-
то втратив. Обов’язково 
послухайте!

Я можу з впевненіс-
тю сказати, що Віка до 
всього ставиться з енту-
зіазмом і захопленням, 
віддаючись кожній справі 
на всі 100. Дівчина гарно 
вчиться і допомагає дру-
зям, бо має велике добре 
серце і ніжну  душу.

І хто там казав, що 
неможливо багато ува-
ги приділяти відразу 
кільком захопленням? 
Міф...
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